
 

 

UCHWAŁA NR XXV/169/12 

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa – Zdrój stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.  

§ 3. Traci moc uchwała nr L/307/06 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowy – Zdroju oraz uchwała nr 

XXVIII/179/2001 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2001r. w sprawie obowiązków osób 

utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Ł. Rachuba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 stycznia 2013 r.

Poz. 588



Załącznik do uchwały Nr XXV/169/12 Rady 

Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Kudowa – Zdrój.  

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:  

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391),  

2) o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz.U.2010.185.1243 ze zm.),  

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r., nr 180, poz. 

1495 ze zm.)  

4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.),  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących odpadów:  

1) szkło,  

2) papier,  

3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe  

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,  

6) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie 

i akumulatory,  

7) komunalne odpady zielone i ulegające biodegradacji,  

8) odpady budowlane i rozbiórkowe.  

2. Właściciele nieruchomości aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji 

do przydomowego kompostownika są zobowiązani zarejestrować kompostownik w Urzędzie Miasta oraz 

wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych potrzeb.  

§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania chodnika bezpośrednio przylegającego do 

nieruchomości z błota, śniegu i lodu poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 

pieszych lub pojazdów.  

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów pod warunkiem, że ścieki 

odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.  

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie 

pojazdu.  

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów a więc w zakresie wymiany kół, świec 

zapłonowych, żarówek, uzupełniania płynów oraz pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla 

właścicieli sąsiednich nieruchomości.  
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Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych 

urządzeń i ich utrzymania  

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości wyposażają nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów 

komunalnych w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych 

odpadów na terenach niezamieszkałych.  

2. Odpady komunalne należy gromadzić w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu 

przeznaczonych pojemnikach przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.  

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, 

dostępnym dla podmiotu odbierającego odpady.  

4. W celu utrzymania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym co 

najmniej jeden raz w roku w okresie wiosennym należy dokonać mycia, odkażania i dezynfekcji tych 

urządzeń.  

5. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla podmiotu odbierającego odpady właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem 

na teren nieruchomości.  

6. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody 

działkowe i targowiska należy ustawiać przy wejściach i wyjściach z tych nieruchomości.  

7. Kosze uliczne należy stawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach 

komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty 

służące do użytku publicznego, tak by nie powodować zagrożeń i zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.  

8. Na terenie ulic, parków, placów, skwerów, ciągów spacerowych, obiektów sportowych i przystanków 

umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 35 l.  

9. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz 

działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.  

10. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o pojemnościach 110 l, 120 l, 240 l, 1100 

l .  

11. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 6 osób:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l – 120 l,  

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 - 8 osób:  

- co najmniej dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,  

c) dla nieruchomości zamieszkałej powyżej 8 osób oraz dla budynków wielorodzinnych  

- pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l w zależności od ilości osób,  

d) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych dwudziestu uczniów, dzieci i pracowników,  

e) dla lokali i punktów handlowych, usługowych oraz punktów szybkiej konsumpcji :  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal  

f) dla lokali gastronomicznych:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych pięć miejsc konsumpcyjnych  

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych sześciu pracowników  

h) dla hoteli, pensjonatów, sanatoriów, placówek leczniczych:  
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- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych pięć miejsc noclegowych  

i) dla ogrodów działkowych:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 działek  

j) dla targowisk:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych osiem stanowisk handlowych  

k) obiektów użyteczności publicznej:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych pięciu pracowników  

l) dla cmentarzy:  

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych trzydzieści grobów  

Dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l i 1100 l stanowiących wielokrotność objętości 

pojemnika 120 l.  

12. Dla budynków jednorodzinnych do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się worki 

o pojemnościach od 80 l do 110 l osobno na:  

- papier,  

- metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe  

- opakowania ze szkła  

oraz kompostowniki na odpady biodegradowalne.  

13. Dla budynków wielorodzinnych oraz na nieruchomościach niezamieszkałych do selektywnego 

gromadzenia odpadów stosuje się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l lub worki o pojemności 80-110 l 

osobno na:  

- papier,  

- metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe  

- opakowania ze szkła  

- odpady biodegradowalne ( wyłącznie w pojemnikach).  

14. Do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników i worków:  

- kolor niebieski przeznaczony do zbierania papieru i tektury  

- kolor żółty przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali  

- kolor zielony przeznaczony do zbierania szkła  

- kolor brązowy (dla pojemników) przeznaczony do zbierania odpadów biodegradowalnych.  

15. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych na nieruchomościach 

zamieszkałych mogą być używane worki koloru czarnego.  

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 7. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych objętych zorganizowanym przez gminę systemem 

odbierania odpadów komunalnych:  

a) odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów z których zostaną odebrane 

przez podmiot uprawniony;  

b) papier i makulaturę ulegające biodegradacji można umieszczać w pojemnikach lub workach koloru 

niebieskiego, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony lub przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,  
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c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe można umieszczać w pojemnikach lub workach 

koloru żółtego, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony lub przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,  

d) opakowania ze szkła można umieszczać w pojemnikach lub workach koloru zielonego, które zostaną 

odebrane przez podmiot uprawniony lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

e) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które 

znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych,  

f) chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) pochodzące z gospodarstw 

domowych można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

g) zużyte baterie i akumulatory można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych dniach wg ogłoszonego terminu,  

j) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych można przekazywać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do 

zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 

zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem,  

k) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych można umieszczać 

w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem,  

l) zużyte opony można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

m) odpady zielone można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 

gromadzić w przydomowych kompostownikach.  

§ 8. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych:  

1) niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) - jeden raz na tydzień,  

2) segregowane odpady komunalne z zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych –nie 

rzadziej niż raz na tydzień,  

3) segregowane odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

4) odpady biodegradowalne z zabudowy wielorodzinnej w okresie:  

a) od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,  

b) od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po 

zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,  

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa Zdrój – nie 

rzadziej niż dwa razy w roku,  

7) z terenów ogródków działkowych – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.  

§ 9. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, 

powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz nie 

dopuszczając do wydostania się nieczystości ciekłych poza zbiornik.  
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Rozdział 5. 
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 10. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, 

zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych.  

2. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust. 1 należy dokonać 

w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na 

terenie nieruchomości sąsiednich.  

§ 11. 1. Odpady komunalne magazynowane na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w sposób 

selektywny.  

2. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

obowiązani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych, oraz podejmowania działań 

zmierzających do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych przedmiotów.  

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

§ 12. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

2. W szczególności – w celu zapewnienia otoczeniu porządku i bezpieczeństwa – do obowiązków osób 

utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1) zapewnienie dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,  

2) prowadzenie psów na uwięzi; psy ras uznawanych za agresywne i ich mieszańce, a także inne 

niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć dodatkowo nałożony kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy jest 

dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy opiekun 

sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec.  

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach publicznych. 

Odchody zwierząt należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach lub koszach ulicznych. Postanowienie 

to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.  

Rozdział 7. 
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.  

§ 13. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej oraz na terenach wymienionych w statucie uzdrowiska 

Kudowa-Zdrój.  

2. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz na terenach ogródków działkowych pod warunkiem, że 

utrzymanie zwierząt gospodarskich nie powoduje uciążliwości w tym zapachowych dla użytkowników 

nieruchomości sąsiednich oraz spełnione są wymagania określone odrębnymi przepisami.  

Rozdział 8. 
Obowiązek i termin deratyzacji  

§ 14. 1. Na obszarach zabudowanych w granicach administracyjnych miasta Kudowy – Zdroju nakłada się 

obowiązek przeprowadzania okresowej deratyzacji.  

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach 

od 15 kwietnia do 15 maja i od 15 października do 15 listopada.  
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